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A. VĂN BẢN MỚI 

1. Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chính qui định về thuế 

thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cá nhân và hộ kinh 

doanh. 

Ngày ban hành: 01/06/2021. 

Ngày hiệu lực: 01/08/2021. 

Từ ngày 01/08/2021, các quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng 

(GTGT) đối với cá nhân và hộ kinh doanh sẽ được áp dụng theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. 

Văn bản này chủ yếu thay đổi các vấn đề liên quan đến thủ tục thuế, trong đó kể đến các nội 

dung nổi bật như: 

 Sàn giao dịch thương mại điện tử phải thực hiện khai, nộp thuế thay cho người bán theo 

lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thực hiện việc này, thì sàn giao dịch 

thương mại điện tử phải cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của 

người bán cho cơ quan thuế, trong đó có thông tin về doanh thu, tài khoản ngân hàng. 

 Cho phép cá nhân, hộ gia đình quy mô lớn nộp thuế theo phương pháp kê khai. Khi đó, cá 

nhân và hộ kinh doanh phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ, nhưng không 

phải quyết toán thuế. 

 Bổ sung thêm một số khoản doanh thu tính thuế, gồm: các khoản như thưởng, hỗ trợ đạt 

doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán phải chịu TNCN 

0,5% và thuế GTGT 1%. 

 Dịch vụ quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số chịu thuế TNCN 2% và 

thuế GTGT 5%... 

2. Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chính qui định về mức 

thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid. 

Ngày ban hành: 24/06/2021. 

Ngày hiệu lực: từ ngày 01/07/2021 đến ngày 31/12/2021. 

Từ ngày 01/07/2021 đến  ngày 31/12/2021, nhiều khoản phí, lệ phí sẽ được cắt giảm nhằm hỗ 

trợ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong đợt dịch Covid-19 thứ 4, cụ thể: 

 Giảm đến 90% đối với: phí nhượng quyền khai thác sân bay; lệ phí ra, vào cảng hàng 

không; phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; phí thẩm định điều kiện kinh doanh 

thức ăn thủy sản. 
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 Giảm đến 80% đối với: phí thẩm định cấp phép khai thác nước; phí thẩm định cấp chứng 

chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực hàng không; phí đăng ký giao dịch bảo 

đảm; lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB. 

 Giảm đến 70% đối với: phí thẩm định điều kiện kinh doanh kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; phí trong lĩnh vực y tế; phí sử dụng đường 

bộ đối với xe vận tải; phí khai thác dữ liệu môi trường, khí tượng thủy văn. 

 Giảm đến 50% đối với: lệ phí cấp giấy phép hoạt động ngân hàng; lệ phí cấp chứng chỉ 

năng lực, chứng chỉ hành nghề xây dựng; phí thẩm định dự án xây dựng; phí thẩm định 

thiết kế cơ sở; phí thẩm định cấp phép dịch vụ lữ hành; phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán; 

phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài; lệ phí sở hữu công nghiệp; lệ phí cấp 

giấy phép xuất khẩu lao động; phí kiểm định phương tiện PCCC. 

3. Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid. 

Ngày ban hành: 01/07/2021. 

Nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người lao động trong đợt dịch thứ 4, Chính phủ đã 

thông qua rất nhiều chính sách hỗ trợ gồm: 

Đối với doanh nghiệp: 

 Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% quỹ lương đóng 

BHXH (mức đóng hiện hành là 0,5%) trong vòng 12 tháng, kể từ ngày 01/07/2021đến 

ngày 30/06/2022, tức miễn đóng 12 tháng. Tuy nhiên, số tiền được miễn này doanh 

nghiệp phải dùng cho việc phòng chống dịch. 

 Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ. Điều kiện: đã 

đóng đủ BHXH (trừ trường hợp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất) đến hết tháng 

04/2021; giảm từ 15% số lao động trở lên so với tháng 04/2021. 

 Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động là 1,5 triệu/tháng/người lao động với 

thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng. Điều kiện: đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng 

trở lên; có thay đổi cơ cấu công nghệ; doanh thu quý trước liền kề giảm từ 10% so với 

cùng kỳ năm 2019 hoặc 2020; nộp hồ sơ hỗ trợ từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/06/2022. 

 Cho vay không lãi suất tại Ngân hàng Chính sách để trả lương ngừng việc và trả lương 

phục hồi sản xuất. Điều kiện: người lao động phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên 

trong thời gian từ ngày 01/05/2021-31/03/2022 hoặc doanh nghiệp phải đóng cửa phòng 

dịch trong thời gian từ 01/05/2021-31/03/2022. 
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Đối với người lao động: 

 1.855.000 đồng/người nếu phải tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không lương từ 15 ngày  

đến dưới 1 tháng trong thời gian từ  ngày 01/05 đến ngày 31/12/2021. 

 3.710.000 đồng/người nếu phải tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không lương từ 01 tháng 

trở lên hoặc bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

trong thời gian từ ngày 01/05 đến ngày 31/12/2021. 

 1.000.000 đồng/người nếu phải ngừng việc và thuộc diện phải cách ly y tế hoặc ở trong 

các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/05 đến  ngày 

31/12/2021. 

 Hỗ trợ bổ sung thêm 1.000.000 đồng/người đối với lao động đang mang thai và 1.000.000 

đồng/trẻ nếu đang nuôi con dưới 06 tuổi. 

Ngoài ra, các đối tượng khác như: hộ kinh doanh, lao động tự do, đạo diễn nghệ thuật, diễn 

viên, họa sĩ, hướng dẫn viên du lịch, ... cũng được hỗ trợ thu nhập trong đợt này. 

4. Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội qui định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Ngày ban hành: 07/07/2021. 

Ngày hiệu lực: 01/09/2021. 

Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác 

như: 

 Thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động; 

 Tiền thưởng sáng kiến; 

 Tiền ăn giữa ca; 

 Hỗ trợ xăng xe; 

 Hỗ trợ điện thoại; 

 Hỗ trợ đi lại; 

 Hỗ trợ tiền nhà ở; 

 Hỗ trợ tiền giữ trẻ; 

 Hỗ trợ nuôi con nhỏ. 

 Hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết; 
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 Hỗ trợ khi NLĐ có người thân kết hôn; 

 Hỗ trợ sinh nhật của NLĐ; 

 Trợ cấp cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn khi gặp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo quy định tại tiết c2 điểm 

c khoản 5 điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020. Cụ thể, tại tiết c2 điểm c 

khoản 5 điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định: 

Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong 

hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với 

quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động. 

 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

1. Công văn 3108/TCHQ-GSQL ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Tổng cục hải quan về việc 

nhập khẩu bao bì. 

Ngày ban hành: 21/06/2021. 

Tổng cục hải quan lưu ý về việc cấm nhập khẩu bao bì in sẵn xuất xứ nước ngoài nêu tại điểm 

3 Công văn số 974/TCHQ-GSQL ngày 02/03/2021 chỉ áp dụng cấm với loại hình nhập kinh 

doanh tiêu dùng, không trực tiếp phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. 

Riêng các trường hợp sau thì vẫn được phép nhập khẩu bao bì in sẵn xuất xứ nước ngoài: 

Bao bì in sẵn xuất xứ nước ngoài (như chai, lọ, tuýp...) được nhập khẩu kèm theo thành phẩm, 

bán thành phẩm có xuất xứ phù hợp với bao bì để chia tách, đóng gói sau đó xuất khẩu hoặc 

tiêu thụ nội địa. 

Bao bì in sẵn xuất xứ nước ngoài được nhập khẩu để thay thế cho bao bì đóng gói hàng hóa 

nhập khẩu trước đó đã bị hư hỏng, với điều kiện bao bì nhập thay thế phải giống hệt với bao bì 

bị hư hỏng. 

Đối với bao bì nhập khẩu để phục vụ gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất tiếp tục thực hiện 

theo hướng dẫn tại điểm 2.1 Công văn số 974/TCHQ-GSQL nêu trên. 

2. Công văn 2241/CTHN-TTHT ngày 22 tháng 06 năm 2021 của Cục thuế Thành phố Hà 

Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

Ngày ban hành: 22/06/2021. 

Đối với văn phòng đại diện sử dụng người lao động nước ngoài theo hình thức di chuyển nội bộ 

từ công ty mẹ tại nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam, toàn bộ tiền lương do công ty mẹ tại 
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nước ngoài chi trả, văn phòng đại diện thanh toán tiền thuê nhà cho nhân viên thì: 

Đối với văn phòng đại diện: khoản tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) chi 

trả cho nhân viên thuộc khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công quy định tại  khoản 2 

điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính. Khi tổ chức, cá 

nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế không phân biệt 

có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. 

Đối với cá nhân người lao động nước ngoài: trường hợp người lao động nước ngoài đáp ứng 

điều kiện là cá nhân cư trú trong năm tính thuế thì thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập phát 

sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. Cá nhân thực hiện kê 

khai thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần hướng dẫn tại khoản 7 điều 26 Thông tư số 

111/2013/TT-BTC và khoản 7 điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Trường hợp người lao động nước ngoài đáp ứng điều kiện là cá nhân không cư trú trong năm 

tính thuế thì thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập phát sinh tại Việt Nam (không phân biệt nơi 

trả và nhận thu nhập). Cá nhân thực hiện kê khai thuế theo thuế suất 20% hướng dẫn tại khoản 

8 điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và khoản 8 điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC của 

Bộ Tài chính. 

Việc xác định cá nhân người nước ngoài là cá nhân cư trú, cá nhân không cư trú tại Việt Nam 

thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, điều 1, Thông tư số 111/2013/TT-BTC và điều 2 Thông 

tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính nêu trên. 

3. Công văn 6770/CTTPHCM-KK  của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 07 

năm 2021 về nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện chỉ thị 16/CT-TTG do Cục 

thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. 

Ngày ban hành: 19/07/2021. 

Căn cứ công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2021 của thủ tướng chính phủ về việc 

tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép 

và công văn số 1691/VPCP-KGVX ngày 07 tháng 07 năm 2021 của văn phòng chính phủ về 

việc áp dụng chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của thủ tướng chính phủ. 

Trường hợp người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm 

trú) nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách Iy, cá nhân thuộc đối tượng bị cách ly theo 

quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh Covid-19 nếu phát 

sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế nhưng trong thời gian bị cách ly (bao gồm cả thời gian cách 

ly toàn xã hội theo văn bản của thủ tướng chính phủ, văn phòng chính phủ, cách ly theo vùng, 
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khu vực theo quyết định của cơ quan chính quyền địa phương, cách ly theo quyết định thông 

báo của cơ quan, nhà nước có thẩm quyền) không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đúng quy 

định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo 

qui định tại khoản 4 điều 11 luật xử lý vi phạm hành chính. 

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo để người nộp thuế được biết. 

4. Công văn 5063/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 07 năm 2021 của văn phòng chính phủ ban 

hành về chế độ bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ. 

Ngày ban hành: 26/07/2021. 

Xét đề nghị của Bộ Công an tại văn bản số 1236/BCA-H01 ngày 29 tháng 04 năm 2021, ý kiến 

của các Bộ: Nội vụ (tại văn bản số 2195/BNV-TL ngày 16 tháng 05 năm 2021), Tài chính (tại 

văn bản số 5961/BTC-VI ngày 04 tháng 06 năm 2021), Tư pháp (tại văn bản số 2047/PLDSKT 

ngày 23 tháng 06 năm 2021), Lao động - Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 

1973/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 28 tháng 06 năm 2021) về thực hiện chế độ bồi dưỡng làm 

đêm, làm thêm giờ cho cán bộ, chiến sĩ và bổ sung kinh phí thực hiện mua sắm vật tư, in hoàn 

chỉnh và cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến 

như sau: 

 Chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ thực hiện theo quy định hiện hành. 

Bộ Công an thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8476/VPCP-

KTTH ngày 06 tháng 09 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về triển khai Nghị quyết 

số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 05 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. 

 Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ đề nghị bổ sung kinh phí để mua 

sắm vật tư, in hoàn chỉnh và cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân như đề nghị của Bộ Tài 

chính tại văn bản số 5961/BTC-VI ngày 04 tháng 06 năm 2021, bảo đảm đúng quy định 

và đúng thẩm quyền. 

 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

1. Nhiều chính sách BHYT có lợi cho người dân có hiệu lực từ ngày 01/07/2021. 

Nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí: 

Theo quy định tại khoản 8 điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì người thuộc diện hưởng trợ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-146-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-bao-hiem-y-te-357505.aspx?anchor=dieu_3
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cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, 

đối tượng bảo trợ xã hội thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT do NSNN đóng. 

Điều này có nghĩa những đối tượng này sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí. 

Kể từ ngày 01/07/2021, Nghị định 20/2021/NĐ-CP bổ sung thêm nhiều đối tượng bảo trợ xã 

hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, do đó cũng sẽ có thêm nhiều đối tượng dược cấp thẻ 

BHYT miễn phí. 

Người dân được biết giá dịch vụ khi đi KCB BHYT: 

Đây là nội dung được nêu tại thông tư 05/2021/TT-BYT về quy định về thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. 

Theo đó, một trong những nội dung các bệnh viên công lập phải công khai đối với người bệnh, 

người đại diện hợp pháp của người bệnh có thẻ BHYT đó là: Giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh 

BHYT. 

2. Hạn cuối nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ Covid 19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP. 

Ngày 07/07/2021, thủ tướng ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện 

một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19. 

Trong đó, quy định hạn cuối nộp hồ sơ để nhận được tiền hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng là 

NLĐ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021. Cụ thể như sau: 

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 30/06/20222: 

 Đối với người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử 

tuất 

 Đối với người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để 

duy trì việc làm cho người lao động 

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022: 

 Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương 

 Đối với người lao động ngừng việc 

 Đối với người lao động bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp 

 Đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế 

 Đối với viên chức hoạt động nghệ thuật 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-20-2021-ND-CP-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-467723.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-BYT-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-so-kham-chua-benh-cong-lap-465922.aspxhttps:/thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-BYT-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-so-kham-chua-benh-cong-lap-465922.aspx
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 Đối với hướng dẫn viên du lịch 

 Đối với hộ kinh doanh  

3. Doanh nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trước 01/01/2015 được hưởng 

ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Ngày 04/06/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP về việc bổ sung điểm g 

khoản 2 điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ. 

Cụ thể, doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trước ngày 

01/01/2015 mà thu nhập từ dự án này chưa được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì 

được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản 

xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp đã hưởng hết ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều 

kiện ưu đãi khác thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện dự án sản 

xuất sản phẩm. 

4. Tạm dừng in thẻ BHYT cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

BHXH TP.HCM vừa có thông báo 2846/TB-BHXH về việc tạm dừng in thẻ BHYT cho người 

đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thông báo được ban hành ngày 28/07/2021. 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, kể 

từ ngày 28/07/2021 BHXH TP.HCM sẽ tạm dừng việc in thẻ BHYT cho người đang hưởng trợ 

cấp thất nghiệp. 

Theo đó, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp cài đặt ứng dụng VssID và sử dụng hình ảnh 

thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám bệnh, chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ 

BHYT giấy. 

BHXH TP.HCM thông báo để người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được biết và thực hiện. 

5. Bốn trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid 19. 

Ngày 15 tháng 07 năm 2021, Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương thuộc Bộ Lao động –  

Thương binh và Xã hội có Công văn 264/QHLĐTL-TL gửi Sở Lao động và Thương binh Xã  

hội các tỉnh, thành phố về việc trả lương ngừng việc cho NLĐ trong thời gian ngừng việc  

liên quan đến dịch bệnh Covid-19. 

Theo đó, Công văn hướng dẫn việc trả lương ngừng việc như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/36774/bhxh-tp-hcm-tam-dung-in-the-bhyt-cho-nguoi-dang-huong-tro-cap-that-nghiep
BTPL%20THANG%207.2021-NHOM%20CHI%20HOA%20-%20DRAFT.docx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Lao-dong-Tien-luong/Cong-van-264-QHLDTL-TL-2021-tra-luong-ngung-viec-cho-nguoi-lao-dong-lien-quan-den-Covid19-482039.aspx
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 Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động để xem 

xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao 

động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao 

động. 

 Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 

như: 

 NLĐ phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan  

có thẩm quyền; 

 NLĐ phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền; 

 NLĐ phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt 

động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

 NLĐ phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động 

được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ 

phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh 

nghiệp làm việc. 

Thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 99 

của Bộ luật Lao động, cụ thể: 

 Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa 

thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu. 

 Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên 

thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp 

hơn mức lương tối thiểu. 
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN là tổ chức kiểm toán, tư vấn tài chính chuyên 

nghiệp, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao bao gồm: Kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư 

vấn đầu tư, tư vấn M&A, tư vấn thuế và đào tạo. 

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN được thành lập và điều hành bởi đội ngũ sáng lập 

viên và các chuyên gia tâm huyết, am tường về kiểm toán, kế toán, tài chính và quản trị, có nhiều 

năm nắm giữ vị trí quản lý trong các công ty hàng đầu trong và ngoài nước. Điều này giúp Đại 

Tín có được một đội ngũ nhân lực cao cấp và có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ phù 

hợp với Việt nam song đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. 
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